
Apple lança iPhone 3G com preço menor que o da versão atual 

O executivo-chefe (CEO) da Apple, Steve Jobs, anunciou nesta segunda-feira (9/6), durante a 
Apple Worldwide Developers Conference, evento voltado para desenvolvedores de software 
que se realiza até a próxima sexta-feira em San Francisco, nos EUA, a nova versão do iPhone, 
adaptado para redes de terceira geração (3G).  

Além de menor que o modelo atual, o novo smartphone também custará mais barato. De 
acordo com Jobs, o preço sugerido do iPhone 3G para o usuário final é de US$ 199 para o 
modelo de 8 GB e de US$ 299 para o modelo de 16 GB.  

Os novos aparelhos, ainda segundo o executivo, estarão disponíveis a partir de 11 julho, pelo 
mesmo preço, em 70 países nos próximos meses, incluindo o Brasil. No mapa dos países nos 
quais o aparelho será distribuído oficialmente, e que foi apresentado com fundo musical de 
“It’s a small world”, não constavam, porém, a China, a Índia e a Rússia. 

A América Móvil, que no Brasil controla a operadora de telefonia móvel Claro, disse em 
comunicado que o iPhone 3G estará disponível na América Latina, começando pelo México 
(Telcel) a partir do dia 11, e que também poderá ser encontrado em outros países onde provê 
serviços como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru, Equador, Republica 
Dominicana e países da América Central, mas se especificar uma data. 

No fim do ano passado, o presidente da Claro, João Cox, afirmou que a previsão era de que o 
iPhone desembarcasse no país no fim deste ano. 

"Precisamos vender iPhone em muito mais países e, para isso, temos de torná-los mais 
acessíveis", declarou Jobs à reportagem da versão online do New York Times. Segundo ele, a 
razão número um de muitas pessoas não comprarem o aparelho é porque ele custa caro. Nos 
Estados Unidos, o preço atual do aparelho varia de US$ 399 a US$ 499, dependendo da 
quantidade de memória. 

A Apple declarou que havia vendido cerca de 5,5 milhões de unidades do iPhone até o fim de 
março passado – os números mais recentes ela não tem revelado. Mas o fato é que, apesar do 
sucesso inicial, o aparelho não tem apresentado um ritmo muito espetacular de vendas: cerca 
de 600 mil unidades por mês, segundo a empresa. 

Jobs afirmou que seu objetivo é vender 10 milhões de iPhone neste ano. Para alcançar essa 
meta, a Apple assinou de uma série de acordos para a realização de promoções com as 
operadoras de celular de todo o mundo. Além disso, o executivo anunciou recentemente que o 
iPhone passaria a ser vendido no Japão, Espanha, Suécia, Noruega e Dinamarca. 

O iPhone 3G é fino na borda, com um plástico preto em toda a volta, e tem tela de 3,5 
polegadas, uma câmera de alta resolução e uma entrada para fone de ouvido. A nova versão 
também possui serviço de posicionamento global (GPS). 

Jobs comparou a velocidade do iPhone 3G com a versão do aparelho para rede EDGE de 
primeira geração: 21 segundos contra 59 segundos para carregar um gráfico de um website. 
“As velocidades são próximas das alcançadas numa rede Wi-Fi”, disse ele, acrescentando que 
o novo smartphone é mais rápido do que um Nokia N95 ou um Treo 750. 
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